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Program konference 
Delovna in socialna razmerja – danes in jutri 
29. in 30. november 2019, Murska Sobota   

Petek, 29. november 
9:30–10:00 Prihod in registracija udeležencev 
10:00–11:45 PLENUM 

DELOVNA IN SOCIALNA RAZMERJA – DANES IN JUTRI (povezuje: pom. akad. dr. Mitja Slavinec) 
                 pom. akad. dr. Etelka Korpič-Horvat – Delovna in socialna varnost v Sloveniji      

pom. akad. dr. Darja  Senčur Peček – Prekarizacija dela 
g. Damjan Mašera, vodja sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti – Delovno razmerje danes in v prihodnosti 

                  g. Marijan Papež, direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – Kje se nahaja slovenski sistem   
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter izzivi za prihodnost 

                  pom. akad. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič – Socialna varnost za vse, za posameznika in družbo 
 
11:45–13:00 DRUŽBOSLOVJE IN HUMANISTIKA (povezuje pom. akad. dr. Jolanda Lazar)  
11:45 pom. akad. dr. Cvetka Hedžet Tóth – Trpljenje in etika 
12:00 pom. akad. dr. Alojz Šteiner – Slovenska vojaška pot v zavezništvo 
12:15 pom. akad. dr. Katja Eman  – Pomurski policist za ljudi in z ljudmi v dobro skupnosti 
12:30       pom. akad. dr. Simona Šarotar Žižek – Družba 5.0  
12:45     pom. akad. dr. Elizabeta Bernjak in pom. akad. dr. Melanija Fabčič – Funkcija in pomen metafor v medicini z vidika 

kognitivnega jezikoslovja 
13:00 RAZPRAVA IN ODMOR 
 

13:20–14:50 DRUŽBOSLOVJE IN HUMANISTIKA (povezuje pom. akad. dr. Alojz Šteiner)  
13:20       pom. akad. dr. Rebeka Rudolf – Prikaz poteka razvoja naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v    

industriji nožev 
13:35       pom. akad. dr. Branko Škafar – Potrebne kompetence in uspešne organizacije   
13:50       pom. akad. dr. Attila Kovács  – Ludvik (Küčan) Kučan – Goričanec, v prvi svetovni vojni odlikovan z »zlato svetinjo 

za hrabrost« 
14:05       pom. akad. dr. Florian Margan  – Pomen koridorja pred 100 leti, ki bi povezal Češkoslovaško z Jadranskim morjem in bi 

potekal preko Prekmurja 
14:20       pom. akad. dr. Damir Josipovič – Severne meje Kraljevine SHS po pariški konferenci skozi koncept mejišča: mesto 

Koroške, Štajerske in Prekmurja ter vloga Jovana Cvijića 
14:35       pom. akad. dr. Klaudija Sedar – Razmislek o zgodovinski prelomnici Prekmurja 1919 
14:50 RAZPRAVA IN KOSILO 
 

15:35–16:35 MEDICINA IN BIOTEHNIKA (povezuje pom. akad. dr. Rebeka Rudolf)  
15:35 pom. akad. dr. Matej Štuhec – Ambulante farmacevta svetovalca na primarnem nivoju zdravstvenega varstva v Pomurju 
15:50 pom. akad. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak – Psihosocialni dejavniki in sarkopenija 
16:05        pom. akad. dr. Zlata Luthar – Tanini v semenih navadne in tatarske ajde ter izbranih poljščinah 
16:20          pom. akad. dr. Barbara Horvat Rauter Rauter – Psihološke posledice spoprijemanja s kronično bolečino pri mladostnicah 
16:35 RAZPRAVA IN ODMOR 
 

17:00–19:00 PREDSTAVITEV NOVIH ČLANOV in ČLANIC (povezuje pom. akad. dr. Darja Senčur Peček) 
17:00 pom. akad. dr. Špela Gorički – Razširjenost in genetska raznolikost populacij človeške ribice (Proteus anguinus) 
17:15 pom. akad. dr. Gabrijela Horvat – Priprava, karakterizacija in aplikacija polisaharidnih aerogelov 
17:30       pom. akad. dr. Iztok Štefanec – Ustavnosodna presoja posegov v človekove pravice 
17:45       pom. akad. dr. Eva Klemenčič – Aplikacija zloma simetrije v tekočih kristalih 
18:00      pom. akad. dr. Mojca Kumin Horvat – Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija rastlinskih poimenovanj v 

slovenskih narečjih 
18:15       pom. akad. dr. Sara Drvarič Talian – Procesi in parametri, ki vplivajo na notranjo upornost litij-žveplovih akumulatorjev 
18:30       pom. akad. dr. Božidar Casar – Določitev izhodnih faktorjev majhnih statičnih polj megavoltnih fotonskih žarkov z 

dvema referenčnima detektorjema 
18:45       pom. akad. dr. Branko Lobnikar – Skupnostna vpetost Romov v večkulturni skupnosti – primer občine Lendava 

20:00 AKADEMSKI PLES (Hotel Zvezda; PHD. Band) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mestna občina Murska Sobota 

Sobota, 30. november 

9:00–10:45 TEHNIKA IN BIOTEHNIKA (povezuje pom. akad. dr. Renato Lukač) 
 9:00 pom. akad. dr. Iztok Palčič – Raba naprednih proizvodnih tehnologij v slovenskih proizvodnih podjetjih 
 9:15 pom. akad. dr. Stanko Kapun – Izbor trav za setev v okrasnih mešanicah ali samostojnih setvah, v drugem letu rasti 

brez namakanja.  
 9:30 pom. akad. dr. Alenka Erjavec Škerget – Kromosom Y v človeškem genomu: struktura, funkcija in medicinsko- 

diagnostični pomen 
 9:45 pom. akad. dr. Rudolf Pušenjak – Optimalno določanje stabilnih območij vibracij zobniških gonil 
10:00       pom. akad. dr. Diana Gregor Svetec – Papir in grafični izdelki iz invazivk 
10:15       pom. akad. dr. Cvetka Grašič Kuhar – HPV-virusi kot povzročitelji raka in možnost preventive s cepljenjem 
10:30       pom. akad. dr. Milan Šernek – Biolepila na osnovi tanina in lignina 
10:45 RAZPRAVA IN ODMOR 
 

11:00–12:15 DRUŽBOSLOVJE IN HUMANISTIKA (povezuje pom. akad. dr. Branko Škafar) 
11:00       pom. akad. dr. Darja Kerec – Časopisna afera o Rdečem križu v Prekmurju v času Kraljevine SHS    
11:15 pom. akad. dr. Jolanda Lazar – Vzgojno-izobraževalno partnerstvo med šolo in domom 
11:30 pom. akad. dr. Jože Nemec  – Slovenski protestantizem na znamkah in denarju 
12:00       pom. akad. ddr. Ivan Rihtarič – Volitve v okraju Gornja Radgona 1945–1950 
12:15     pom. akad. dr. Janez Malačič – Prebivalstvo Prekmurja v zadnjih desetletjih Avstro-Ogrske in med dvema svetovnima 

vojnama 
12:30        pom. akad. dr. Stanislav Raščan – Izvrševanje Strategije zunanje politike Republike Slovenije glede na primerjavo odnosov 

z EU, ZDA, RF in LRK 
12:45 RAZPRAVA IN ODMOR 
 

13:00–14:00 NARAVOSLOVJE (povezuje pom. akad. dr. Milan Svetec)  
13:00       pom. akad. dr. Matej Zadravec – Numerična analiza kondenzatorja v procesu zamrzovalnega sušenja 
13:15       pom. akad. dr. Uroš Tkalec – Mozaični vzorci v tekočem kristalu 
13:30       pom. akad. dr. Renato Lukač – Astronomija in popolni Sončev mrk 1999 
13:45 pom. akad. dr. Mitja Slavinec – Uporaba senzorične preje za razvoj pametnih tekstilnih izdelkov 
14:00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK KONFERENCE 

 
ORGANIZACIJSKI ODBOR ZNANSTVENI ODBOR 
pom. akad. dr. Mitja Slavinec                                                                      akad. pom. akad. dr. Igor Emri 
pom. akad. dr. Milan Svetec pom. akad. dr. Borut Žalik 
pom. akad. dr. Mitja Lainščak pom. akad. dr. Venčeslav Kaučič 
pom. akad. dr. Romana Karas pom. akad. dr. Janez Malačič 
pom. akad. dr. Renato Lukač pom. akad. dr. Rafael Mihalič 
pom. akad. dr. Zdenka Čebašek-Travnik pom. akad. dr. Zvonko Jagličič 
pom. akad. dr. Darja Senčur Peček pom. akad. dr. Miran Kondrič 
pom. akad. dr. Rebeka Rudolf pom. akad. dr. Boris Pihlar  
Nina Jug pom. akad. dr. Cvetka Tóth Hedžet  
Sara Mičev  
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